
 

 

ABSTRAK 

Khaniyah, S. 2012. Pertumbuhan Kalus daun dewa [Gynura procumbens 

(Lour) Merr.] Dengan kombinasi Asam 2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D)  dan 

kinetin pada medium Murashige  Skoog (MS) secara  In vitro. Skripsi, 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Noor Aini Habibah, 

S.Si., M.Si. dan Drs. Sumadi M.S. 

 

Tanaman daun dewa [Gynura  procumbens (Lour) Merr.] adalah  tanaman 

asli dari Birma dan Cina, selain mengandung cukup serat juga berguna untuk 

menurunkan kadar kolesterol darah, mengobati diabetes, tumor, dan sebagai obat 

anti kanker. Daun dewa mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, 

saponin, dan minyak atsiri. Secara alamiah, dari hasil penelitian diketahui bahwa  

daun dewa menghasilkan metabolit sekunder dengan jumlah yang sedikit. Oleh 

karena itu, perlu adanya kultur in vitro yang diharapkan mampu meningkatkan 

jumlah metabolit sekunder, maka perlu dilakukan penelitian tentang induksi kalus  

dengan  penambahan  kombinasi 2,4-D dan kinetin yang tepat dapat digunakan 

untuk menginduksi kalus daun dewa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji 

pengaruh konsentrasi 2,4-D dan Kinetin serta interaksi keduanya terhadap induksi 

kalus daun dewa.  

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap dengan Konsentrasi 2,4-D dan kinetin masing-masing terdiri dari 5 

taraf (0 ppm; 0,5 ppm; 1 ppm; 1,5 ppm; 2 ppm). Analisis menggunakan ANAVA 

dua arah dan uji lanjut Duncan. Parameter yang diamati adalah parameter 

persentase eksplan yang hidup, persentase berkalus, berat basah, kering kalus, 

serta tekstur dan warna kalus . 

Berdasarkan hasil Uji Anava dua arah diketahui bahwa konsentrasi 2,4-D, 

kinetin, dan interaksi keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap parameter 

persentase hidup eksplan, berat basah dan berat kering kalus, dan berpengaruh 

signifikan terhadap terhadap parameter persentase berkalus. Dari Uji Jarak 

Berganda Duncan diperoleh hasil tertinggi pada konsentrasi 2,4-D 0.5 ppm dan 

konsentrasi kinetin 1 ppm sebesar 33.33% pada parameter persentase berkalus. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perlu dilakukan penelitian 

yang sama dengan jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang berbeda, dan 

perlu penelitian lebih lanjut tentang kandungan metabolit sekunder pada kalus 

daun dewa. 
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